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NI ÄR KRISTUSBREV!
Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande
Gudens ande (2 Kor. 3:3).
Har just nu lyssnat till den första inspelade söndagsandakten i
vår församling. En mycket fin, rogivande och vacker andakt,
med tända ljus, behaglig musik, fin textläsning och bön och en
god undervisning om bönen ”Vår Fader”. Det är Bönsöndagen
idag. Efter alla utskick av predikningar som pågått en tid och
även annan information kan jag uppleva en ny känsla av närhet, delaktighet och gemenskap när jag tittar på den inspelade
andakten från vår fina kyrka och känner mig så tacksam till
alla medverkande för att inspelningen gick att genomföra.
Det är en konstig tid vi upplevt i samband med Coronavirusets
framfart. Den tog oss på sängen, för inte var landet Sverige så
förberett på en pandemi med alla dess konsekvenser. I den här
coronatiden har många blivit isolerade och i isoleringen kan
man både vara och känna sig ensam. Saknaden efter goda vänner och församlingsgemenskap kan upplevas svår. Många har
arbetat hemifrån och ordnat till en arbetsplats som man arbetat ifrån. Mycket går att sköta hemifrån med den IT-teknik som
råder, men inget kan ersätta det fysiska mötet mellan människor.
Under en tid har även jag arbetat hemifrån med anledning av
dålig hälsa, men är på plats igen i kyrkan. Någon närkontakt
med församlingsmedlemmar har inte varit aktuell under den
här tiden och därför har ju kontakten skötts via mail och telefon. Jag har upplevt mig i en väldigt konstig roll som pastor,
rätt så frustrerande och inte alls vad jag hade tänkt mig när jag
började den här deltidstjänsten och inte någon annan heller
förresten. Men vi får alla försöka finna vägar till ett fungerande
liv, vad det än handlar om, och i det försöka hantera de villkor
som råder och försöka samverka.
Hemma hos oss i Åsvedal har jag två arbetsplatser. Vid mitt
skrivbord och i växthuset. I växthuset njuter jag av Guds skapelse med utsikt över sjön och ”bara är”. Jag sköter om de plantor som är under uppväxt och jag läser och reflekterar (och för-
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hoppningsvis själv växer lite).
Där äter jag frukost och har min
morgonandakt. Vid skrivbordet
har jag de papper och den församlingsinformation jag behöver. Där formas mina tankar till
ord.
Det har skrivits många ord från
många av oss under den här tiden. Det får mina tankar att gå
till aposteln Paulus, som också
levde i ofrivillig isolering vid
flera tillfällen genom att han
blev fängslad för att han förkunnade evangeliet. Han hade inte
telefon, mail eller Facebook.
Sprängfylld av skriftens ord, i
kärlek till Kristus och sina församlingar, skrev han sina brev.
Endast med en penna, pergament eller papyrus att skriva på,
tog han vara på tillfället och visade sin omsorg och ett ansvar
för de församlingar han hade
grundat, fött och uppfostrat. Det
blev många brev.
Det är inte så lätt att alltid hålla
humöret på topp om man hamnar i en icke önskvärd situation,
men aposteln Paulus kunde i sin
fångenskap även uppmana till
att vara glad: ”Gläd er alltid i
Herren” skriver han till församlingen i Filippi från sitt fängelse
och glädjen är återkommande 13

gånger till i samma
brev. I brevet till Korinth skriver han att
de är ett brev från
Kristus. Kan man
vara ett brev? Ja,
tydligen kan brev
inte bara skrivas, vi
kan även vara brev.
Vi kan vara Guds
hälsning, ett Kristusbrev till våra medmänniskor! Genom
att Guds Ande har
gjort något i vårt
inre, kan vi vara synliga brev till världen
och berätta att Jesus
finns och älskar varje
människa och vill
vara med även i de
svåra, oroliga och
otrygga tiderna vi
befinner oss i. Vi kan
själva vara en glad
hälsning, och världen behöver
verkligen glada hälsningar just
nu. På samma gång som vi är
Kristusbrev kan vi också skicka
Kristusbrev.
Gudshälsningar till varandra
och de människor som vi tror
kan behöva en uppmuntrande
hälsning. Även Paulus kom ut ur
sitt fängelse och sin isolering en
tid och hade möjlighet att göra
sina resor till sina församlingar
för att möta sina älskade, nära
och kära. Så får även vi blicka
fram mot en ny tid, då vi kan
mötas igen, resa till varandra på
nytt och umgås och vara nära.
Och vi får fortsätta och tacka
Jesus Kristus för att han kan
möta oss i och uppfylla alla våra
behov. Min Gud skall med sin
härliga rikedom i Kristus Jesus
fylla alla era behov. Härligheten
tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen (Fil.4:19).
En Kristushälsning
från tf pastor Anne-Lill

Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i
Norrköping är en del av
Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari
2012 beslutade Norrköpings
Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping
att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill
delta.
Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Pilgrimsdagar i Vadstena
Tidigt en morgon i början av februari avgick pendeltåget mot
Linköping, varifrån färden fortsatte med bil över Östgötaslätten
mot Vadstena. Vi, min syster
Bess, vår gemensamma vän
Britt-Marie och jag såg hur det
ljusnade i ett lätt blåvitt sken,
en vacker morgon som bådade
gott!

talen fanns goda möjligheter till
närhet och eftertanke. Ett särskilt berörande tema blev ”De vi
ville bli – vägen till det Heliga i
våra liv”. De enkla Taizésångerna inramade dagarna!

Vi var på väg mot Pilgrimscentrum för tre dagars retreat. Temat var ”Ta av dig skorna, du
står på helig mark”; att vandra
varsamt på marken med
varandra och i vår inre mark.

Enkelhet och närhet – kanske är
det vad vi verkligen behöver.
Och hur kan det te sig i våra dagar ... Måste man ge sig ut på
långa vandringar, på pilgrimsleder – eller handlar det i grunden
om något annat? (Som symboliskt kanske kan komma till uttryck i att vandra med ryggsäck.)

Många intressanta samtalsteman som t ex ”Makten i vandringens enkelhet”, ”Den heliga
vandringens förvaltarskap”,
”Vägen vidare”, ”Pilgrimsvandring med klimattema”,
”Vallfart och sakrament”. I sam-

Gå för Sverige
Gå för Sverige handlar om att gå
från norr till söder genom Sverige för att sprida budskapet om
Jesus och be för landet. Vandringen startar i Haparanda
måndag 1 juni och är tänkt att
avslutas i Malmö onsdag 30
september, med stopp däremellan på 120 platser. Varje dagsvandring är ca 1-2 mil. På respektive ort hålls en samling på
den mest lämpliga mötesplatsen.
Anpassning har gjorts till smittskyddssituationen. Kanske 3
personer samlas, kanske fler.
Dock inte fler än 50. Samlingen
innehåller evangeliet om Jesus,
hans äkta kärlek och vårt behov
av förlåtelse och liv. Sträckan
Haparanda-Umeå 1-30 juni blir
definitivt av under ledning av
Mattias Bjurenholt. Sedan måste
nya beslut tas utifrån hur situationen förändras.
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Enkelhet präglade dagarna och
vi valde att bo hos Birgittasystrarna, där det fanns vad vi behövde … inte mer!

Till sist avslutades dagarna med
gudstjänst hos Birgittasystrarna. När Systrarna till slut symboliskt välsignade våra skor med

hjälp av vigvatten blev känslan
nästan överväldigande!

20 augusti Norrköping–Västra
Husby

Nu finns boken!

Cathrina Östberg

Ansvarig: Fredrik Weflö,
fredrik.weflo@svenskakyrkan.se,
076-7627160
Dagsschema
Kl 10: dagens korsvandring
startar
Ca. kl 14–15: framme vid platsen, vilar och äter
Kl 18: offentlig samling
Du som vill vara med på en eller
flera vandringar anmäler dig på
hemsidan. Där finns även mer
och uppdaterad information.
http://gaforsverige.se
Vill du köpa en kopia? Det finns
på expeditionen och kostar
120 kr. Vill du hellre få det
hemskickat kan du ringa och
beställa från expeditionen. Då
tillkommer en fraktkostnad på
60 kr.

I augusti är det tänkt att vandringen ska gå förbi oss här.

Text: Gunilla Skogwik

19 augusti Krokek–Norrköping

Redigering: Göran Strömberg

Bild: Per Rikardson
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Att alltid välja ljuset
Nyligen vandrade jag Birgittaleden från Söderköping till
Vadstena och det hela avslutades sedan med två dagars vistelse vid pilgrimscentrumet i
Vadstena. Där finns en liten pilgrimsshop med saker som kan
inspirera till andlig utveckling
och när jag var där var det ett
ting som jag drogs till som inget
annat. Det var ett vackert Taukors i olivträ med en abstrakt
Jesusfigur och som den naturnära person jag är, hade jag
svårt att motstå det vackra träet
och den mjuka, flytande, sinnliga
formen.
Väl hemkommen började jag fundera över symboliken i smycket,
för om det är något mer som
väcker min nyfikenhet så är det
symboler och saker som kan ha
ett dolt budskap. Alltså började
jag göra lite efterforskningar och
här är vad jag fann.
Tau-korset nämns i Uppenbarelseboken där profeten Hesekiel
våndades över det våld och den
laglöshet som rådde i Jerusalem.

”Gå igenom Jerusalems
stad och sätt ett kors[a] i
Bönevandring på nationaldagen 6 juni
Kyrkorna i Norrköping tillsammans med Sverigebönen arrangerar en bönevandring på
nationaldagen. Som samlad
kristenhet i Norrköping vill vi be
för olika centrala områden som
angår oss alla.
Välkommen att promenera genom vår vackra stad. Vi går i
grupper om 5-7 personer. Längs
vandringen kommer det att

pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla
de vidrigheter som görs
därinne” sade Herren till Hesekiel (Hesekiel 9:4).
Här får alltså Hesekiel i uppdrag
av Gud att sätta det hebreiska
tecknet taw i pannan på de människor som kämpar för det goda
och rättfärdiga och som inte låter sig dras med i den ondska
som råder och som inte ger upp
kampen. Tecknet taw betyder
också ”tecken” och är dessutom
det första skrivtecknet i ordet
”Torá” som betyder ”Lagen”. I
senare översättningar av bibeln
har sedan det hebreiska tecknet
taw ersatts med det grekiska
tecknet tau. Tau har också använts som en symbol för evigt liv
och pånyttfödelse.
I november år 1215 hörde den
Helige Fransiskus påven Innocentus III läsa ovanstående bibelcitat. Efter det bestämde han
sig för att han och hans anhängare skulle använda den symbolen och det gör de fortfarande.
Då en aspirant tas upp i Franciskanerorden mottar han ett Taukors som ett tecken på att han
finnas sju bönestationer. Vi
startar vid Tyska torget kl 11
och slutar i Vasaparken. Vi
samlas vid rådhustrappan som
markeras med flaggor och är
skyltad ”Nationaldagsbön”.
Vandringen går vidare genom
Strömparken, förbi de Geerhallen och Hörsalsparken.
Station nr 6 är vid Hötorget och
bemannas av Centrumkyrkan –
Lotta och Anne-Lill kommer att
finnas där.

vigt sitt liv
åt Kristus
enligt Fransiskus lära.
Bandet som
Tau-korset
bärs i har
vanligtvis tre
knutar och
de ska påminna om de tre klosterlöftena:
lydnad, fattigdom och kyskhet.
Även Antoniuskorset är ett Tkors och det användes av Antonius Eremiten, eller Antonius av
Egypten som han också kallades,
under 300-talet för att driva ut
demoner. Denna symbol brukades sedan av Antoninbröderna
tills deras orden slutligen lades
ner i början av 1800-talet.
Jag är stolt och glad över mitt
Tau-kors och det hänger nästan
dagligen runt min hals och det
påminner mig om att alltid välja
ljuset!
Susanne Jonas
Fotnot: [a] 9:4 kors:Hebr. taw, den sista
bokstaven i det hebreiska alfabetet. I
dåtidens gammalhebreiska hade den
formen av ett kors. Jfr 1 Mos 4:15, Upp
7:3.

Personal

Coronan svävar över allting när
jag ringer Lotta Karlsson för att
höra hur det är att arbeta som
diakon och sekreterare i Centrumkyrkan.
Jobbet måste ha blivit annorlunda än det jobb du
sökte. Vad tänker du, när du
går till jobbet på morgonen?
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Jag väntade mig administrativa
uppgifter, som jag kan. Men nu
hamnar ju alla slags uppgifter
på mitt bord och en del av arbetet har kommit att bestå av att
avgränsa. Att lyssna och ta del
av tankar och idéer på vad församlingen kan göra, men inte
alltid bli den som gör. Följa arbetsbeskrivningen.

Det här jobbet är ju öppet
uppåt (!), hur sätter du
stopp?

Jag går ju diakonutbildning och
jag integrerar verkligheten och
utbildningen. På utbildningen
går ju även personer som tänker
sig arbeta som diakoner inom
Svenska Kyrkan. Att reflektera
över hur det diakonala arbetet
inom frikyrkan kan/ska vara, är
en del av det jag gör.

I de utskick vi får från församlingen finns en liten ruta
där man kan ”klicka i” att
man inte vill ha dessa utskick. Är det många som gör
det?

Alla dagar är olika. Eller olika
alla dagar. I början träffades vi
till morgonbön – ett privilegium!
– nu är det coronan som gör att
dagen inte så ofta är förutsebar.

Det är också så att jag går till
expeditionen för att sköta vissa
administrativa uppgifter och för
att träffa dem som finns där, annars är det mycket som sker över
telefon och hemifrån. Dina två
frågor är inte så det är. Jobbet
börjar när telefonen ringer
hemma.

Vad trodde du att du skulle
göra och vad gör du?

Då kan jag inte fråga om du
tar med dig jobbet hem?
Nej.

Ny diakon
Nu är det klart! Vår nya diakon
Jonas Rova börjar i församlingen
den 3 augusti. Vi träffade honom
i Café Vetekornet för att skriva
under anställningsavtalet och
han passade på att titta på en
lägenhet i stan. Jonas hoppas
kunna flytta till Norrköping i
juli.
Jonas är nyutbildad som diakon
men har många års erfarenhet i
vården. I nästa nummer av
Gemenskap kommer vi att presentera Jonas ordentligt. Som
syns i bilden tycker han om att
spela bas och sjunger gärna i
kör.
Billy Josefsson och
Siân de Koster
Foto: Isak Josefsson

Genom att ständigt relatera till
min arbetsbeskrivning när jag
får antydningar om att jag ska
fixa allt möjligt. Extra viktigt nu
när många är förhindrade att
komma till kyrkan på grund av
corona.

Jag har känslan av att det inte
är så många. Utskicken minskar
inte nämnvärt.
Har du en hälsning till läsarna?
Ja. Vi kan alla fundera på hur vi
kan vara en församling fast vi
inte samlas till regelbundna träffar. Vi kan ringa varandra. Vi
kan be. Vi kan kläcka idéer. Vi
kan hjälpa dem som tvingats till
enskildhet.
Göran Strömberg
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Café Vetekornet
När jag började på Café Vetekornet i januari, kastades jag in i
ett högt tempo med långa späckade dagar där kalendern var fulltecknad med smörgåstårtor,
minnesstunder och en till synes
ändlös ”att göra”-lista. Lunchrushen var ökänt stressig och
ibland kunde kön till cafédisken
bli flera meter lång av ivrigt väntande gäster som högt diskuterade vad för gott de skulle välja
den här dagen till kaffet.
Att driva café i corona-tider är
en helt annan historia ... Ett helt
annat tempo. Till en början var
allt som vanligt; många viftade
bort de smått alarmerande nyheterna som något som snart
skulle blåsa över. Men när fjärran nyheter blev till konkret
fakta och restriktioner kom,
vände allt nästan på en dag.
Från en fulltecknad kalender där
en ”tom dag” var något ytterst
ovanligt till att det nu blivit vår
nya vardag. Gästerna, som
många är i riskzonen, slutade
komma och vi blev kvar med ett
tomt café. Långdragna dagar har

Equmeniakyrkan
Kyrkokonferens
Alla samlingar som skulle hållits
i Equmeniakyrkans regi och som
samlar människor från olika
orter är skjutna på framtiden.
Årets kyrkokonferens är flyttad
till september och Stockholm.
Den kommer till stora delar vara
digital. Eventuellt kan ombuden
ses, detta är ännu oklart. Det
har kommit in sjutton motioner i
år. Gå gärna in på Equmeniakyrkans hemsida och läs dem:
https://equmeniakyrkan.se/
aktuellt/kyrkokonferens/
motioner/
Den stora Metodistkonferens
som var planerad att genomföras
i Göteborg under hösten 2021
och som skulle samordnas med

fördrivits med
städning och rensning. Våra öppettider har ändrats
och vi i personalen
har blivit permitterade. Trots allt
som hänt har de få
gäster som ändå
vågat sig ut varit
väldigt glada och
tacksamma över
att Vetekornet har
varit öppet och
kunnat erbjuda
dem en trygg
hamn i krisen.
Hur framtiden ser
ut vet vi inte men
vi kommer att
lunka på och ta
dagarna som de
kommer. Nu tar vi
semester och önskar er alla en trevlig och frisk
sommar!
Hälsningar från personalen,

Linnéa och Sandra vid disken i
Café Vetekornet.
Foto: Lotta Karlsson

Sandra, Thina, Anita
och Linnéa (vid pennan)

kyrkokonferensen är framflyttad
till 2022.
Malmö som skulle varit värd i år
kommer därför istället vara
värdar nästa år och konferensen
är då tänkt att genomföras i maj.
Hemsidan
På Equmeniakyrkans hemsida
http://equmeniakyrkan.se finns
mycket användbar information
inte minst nu vid covid-19. Där
finns länkar till webbsändningar
av alla de slag, rekommendationer som påverkar oss som kyrka,
information om hur vi kan mötas
digitalt.
Alla har inte tillgång till dator,
men fundera över om det skulle
vara möjligt för den grupp du
brukar träffa att ses digitalt. Det
finns även information kring

telefonkonferens som kan vara
en möjlighet även för dem som
inte har dator.
Andra kanaler
Equmeniakyrkan finns också på
Facebook, YouTube och Instagram. Även Equmeniakyrkan
Öst, vår region, finns på dessa
kanaler. Följ dem gärna.
På Facebook lägger Lasse Svensson regelbundet ut Kyrkkaffe
där han möter olika människor
inom Equmeniakyrkan som får
berätta om sitt arbete. Rekommenderas varmt. Du behöver
inte ha ett Facebook-konto för
att se dem. Sök på ”Kyrkkaffe
Lasse Svensson” så får du fram
dem.
Lotta Karlsson

Programbilaga 7 juni – 6 sept 2020
Vi fortsätter att lägga ut predikan i någon
form på vår församlings hemsida (webbandakt,
ljudinspelning, predikan i textform):
http://centrumkyrkan-norrkoping.se och vi kommer hålla kyrksalen öppen under gudstjänsttid. Vi har en önskan om att mer närma oss formen av gudstjänst om vi kan göra det inom rådande rekommendationer. Eftersom formerna är
oklara anges endast predikant nedan.
Immanuelskyrkan firar inte gudstjänst på plats
utan spelar in sina gudstjänster. De publiceras på
deras hemsida och vi hänvisar därför dit de söndagar som Immanuelskyrkan ansvarar för.
JUNI
6 lö

11.00 Nationaldagsbönevandring

7 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
10 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
14 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Lotta Karlsson
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Öppen kyrka
Onsdagar
Kl 11.30-13.00
Kyrksalen är öppen för dig.

Tid för enskild ljuständning och bön.
Söndagar
kl 11.00–12.00
Tid att mötas kring bibelordet.

AUGUSTI
2 sö 11.00 Webbgudstjänst
immanuelnorrkoping.se
5 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
9 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
12 on 11.30–13.00 Öppen kyrka

17 on 11.30–13.00 Öppen kyrka

16 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Christer Sjöström

21 sö

19 on 11.30–13.00 Öppen kyrka

Webbgudstjänst
immanuelnorrkoping.se

24 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
28 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
JULI
1 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
5 sö

Webbgudstjänst
immanuelnorrkoping.se

8 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
12 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
15 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
19 sö

Webbgudstjänst
immanuelnorrkoping.se

22 on 11.30-13.00 Öppen kyrka
26 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
29 on

11.30–13.00 Öppen kyrka

23 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
26 on 11.30–13.00 Öppen kyrka
30 sö 11.00 Öppen kyrka/gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
SEPTEMBER
6 sö 11.00 Samlingssöndag
Predikan: Jonas Rova
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Bildsvepet

Bönsöndagen den 17 maj sändes en andakt genom
Centrumkyrkans hemsida. Tekniskt sändes andakten via Facebook (sök på Centrumkyrkan i Norrköping). Per Rikardson, Gunilla Skogwik och Victor
Danell samlades på onsdagen i samma vecka och
gjorde inspelningen på 75 minuter.
Per hade en betraktelse över bönen ”Vår fader” och
spelade orgel, dels som en introduktion till ämnet,
dels som ackompanjemang till Gunillas flöjtmusik.
Gunilla hälsade nätdeltagarna välkomna, läste
söndagens texter och spelade flöjt. Victor filmade,
samplade ljudet och redigerade inspelningen.
Själv såg jag den i efterhand och blev glad över
enkelheten och hur lätt det var att koppla in sig på
andakten. Den finns kvar på hemsidan under
Predikningar och kan ses med en smarttelefon.
Göran Strömberg

Diakonicentrum spelade in en sinnesroandakt i
kyrkan, den sändes den 13 maj kl 18. Andakten
kan ses på deras Facebooksida (sök på Diakonicentrum).

Film och foto: Victor Danell.

Soon Gospel övar på kyrkans parkering.
Foto: Siân de Koster.

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Lillemor Appelvang

75 år 14 jun

Anders Nordmark

65 år 29 jun

Britt Eriksson

60 år 19 jul

Carin Olsson

60 år 19 jul

Martin Qais Behnam 30 år 26 jul
Märta Juhlin

85 år 28 jul

Awatiaf Hanna

75 år 11 aug

Jan Blomqvist

75 år 19 aug

Anica Nordfeldt

70 år

2 sep

HEMGÅNGNA
Bengt Ahl
Född 26 nov 1929
Död 6 mars 2020

STUDENTEN
Linnea Sjödin

Kära församling!
Nu börjar det bli för tråkigt att
inte fira gudstjänst tillsammans,
jag saknar alla er, saknar handslag, nickar, möta blicken och en
o annan kram!
Jag hade en timmes promenad
med Lisa och lilla Lovis då vi
pratade om allt möjligt, Lisa var
nyfiken på hur vi har det och
hälsar till alla. En sak vi talade
om var att vi måste återta gemenskapen på olika sätt, även
om alla inte kan göra allt med
alla samtidigt när man tänker
efter.
Jag tror vi behöver och kan hitta
former att mötas så jag vill därför bjuda in till gles-gudstjänst!
Vi har en stor kyrksal och kan
sprida ut oss, det vore enormt
manifesterande för oss och Norrköping!
Ta initiativet till en promenad
med någon eller några.
Längtar att ses.
Billy Josefsson
Ordförande
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Församlingens ekonomi
under pandemin
Det är mycket som inte är sig
likt i dessa tider och så är det
också med vår ekonomi. Jag
befarade att insamlade medel
skulle bli mindre när vi inte har
några gudstjänster men så är
inte fallet. Vi ligger 7% bättre än
föregående år vilket är mycket
positivt. Däremot är ju intäkterna under mars och april för torgoch kyrkkaffena helt borta men i
gengäld är kostnaderna för den
allmänna verksamheten lägre.
Så på den fronten ser det bra ut.
För Café Vetekornet ser det
sämre ut där försäljningen under
april bara var 14% mot föregående år. Både under mars och
april hade man stora underskott.
Personalen är deltidspermitterad och vi har fått ett bidrag som
till största delen täcker mellanskillnaden för lönekostnaderna.
Vi får hoppas att man snart kan
återgå till normala öppettider,
dagskassor och minnesstunder.
När det gäller fastigheten har
hyresintäkter inte påverkats.
Men nu har Fair Trade Shopen
begärt hyresreducering enligt de
regler som boverket har gett ut.
El- och värmekostnader ligger
lägre än föregående år och det
kan till viss del bero på att vi
har bytt fjärrvärmeanläggningen
tidigare. Min bedömning är att
intäkter och kostnader ligger
ungefär som budgeterat.
Om man ser på intäkter och
kostnader för all vår verksamhet
så är intäkterna hittills väldigt
mycket högre än föregående år
beroende på pengarna från försäljningen av Limmernäs och
bidraget från tillväxtverket.
Kostnaderna hittills är mycket
högre än föregående bland annat
på grund av dyrare reparationer
och högre lönekostnader.
Bo Nilsson
Församlingens kassör

Väsby sommarhem
På Väsby sommarhem är familjen Karlsson vaktmästare.
Samuel och jag tycker väldigt
mycket om att baka och i vinter
har vi funderat över möjligheten
att ha någon form av cafékvällar
på sommarhemmet under senare
delen av sommaren för att få
utlopp för vårt bakintresse.
Under våren har nu tankarna
gått fram och tillbaka kring hur
vi ska tänka kring möjligheten
till servering med anledning av
covid-19. Vi har inte landat ännu
i vad som är genomförbart och
vill invänta hur rekommendationerna ser ut i juni. Vi kan
därför inte göra någon inbjudan
nu, men håll ögonen öppna efter
information. Om det blir något
så kommer vi annonsera det
ordentligt.
Lotta Karlsson

Högskolan delar material i
coronatid
Enskilda högskolan i Stockholm,
där Equmeniakyrkans pastorer
utbildas, delar somliga av de
artiklar och texter som deras
lärare, forskare, personal och
doktorander skriver i den kris
vårt samhälle och vår värld
befinner sig i.
www.ehs.se/om-hogskolan/
hogskolan-delar-material-icoronatid

Tillsammans på
Skeppsgården
I år blir det inget vanligt tillsammansläger med anledning av den
pågående covid-19 pandemin.
Mer information finns på församlingens hemsida.
Anders Eriksson
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Ungdomssidan

Upptakt 22 augusti
I nuläget räknar vi med att följa
planen från Equmenias årsmöte
om upptakt för hösten, nämligen
att starta höstterminen med en
träff på Väsby sommarhem 22
augusti kl 14.00. Tanken är att
både ha tid för gemenskap och
att kunna diskutera hur vi vill
fortsätta verksamheten för barn
och ungdomar i vår församling.
Givetvis räknar vi med att ordna
något kul för barnen under upptakten också! Mer info kommer
längre fram.
Amy Karlsson
Barnens dag blev ändrad till en
eftermiddag på Väsby sommarhem med tema skapelsen och
avslutades med korvgrillning.
Foto: Hans Karlsson

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Bg:
Bank:
Swish:
Tel:
E-post:
Hemsida:

841-4377
6591-161 094 562
123 219 60 38
070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32
Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping

Pastor (föräldraledig)
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se
Pastor
Anne-Lill Rosenberg Eriksson, tel: 070-759 39 05
eriksson.rosenberg@gmail.com
Expedition
Lotta Karlsson, tel: 070-222 22 88
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88
Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så
ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson,
Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Manusstopp nästa
Göran Strömberg.
nr: 21 aug 2020
Ansvarig utgivare: Siân de Koster

